
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Đào tạo trẻ từ sớm (Frühkindliche Bildung) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dresden International School e. V. 
Hiệp hội trường quốc tế Dresden 
Preschool - Internationale Kindertagesstätte 
Trường mẫu giáo và vườn trẻ quốc tế  
Goetheallee 18 
01309 Dresden 
 
Điện thoại: 0351-3125416 
Fax: 0351-3125417 
Email: info@dresden-is.de 
Internet: www.dresden-is.de 
 
Giờ làm việc của chúng tôi: Các vườn trẻ quốc tế mở cửa từ 7.30 đến 18 giờ. 
 
Tuyến tàu điện 6, 12 (bến Lene-Glatzer-Straße) 
 

Trường quốc tế Dresden 
Dresden International School e. V. 
 
Chúng tôi tự giới thiệu: 
Trường quốc tế Dresden được thành lập vào năm 1996. Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc định cư của các nhà đầu tư nước ngoài trong khu vực. Để đáp ứng yêu cầu cao 
của đối tượng phục vụ, trường học được quy chế hệ thống giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế. 
Trường quốc tế Dresden là cơ sở giáo dục và trông trẻ bán trú, hạch toán độc lập. Trường 
mẫu giáo được áp dụng theo khái niệm„Preschool“, các nhóm từ một đến sáu tuổi được 
chăm sóc bán trú trong môi trường nói tiếng Anh. Ngoài ra, trường quốc tế Dresden áp dụng 
giáo trình giảng dạy quốc tế cho các lớp từ 1 đến12 bằng tiếng Anh. Từ mẫu giáo đến lớp 
12, có khoảng 500 trẻ em được giảng dạy theo chương trình Tú tài quốc tế. Đặc biệt quan 
trọng là các cháu được tìm hiểu truyền thống và văn hóa của các dân tộc dựa trên bản sắc 
dân tộc của mình. Giáo trình thường xuyên được theo dõi và đánh giá. Trong tháng 5 năm 
2009, trường được hội đồng các trường quốc tế và hiệp hội New England về trường học và 
cao đẳng công nhận. Đầu năm 2014 trường tiếp tục được công nhận. Trường quốc tế 
Dresden có uy tín tương đương với các trường quốc tể khác, đã trở thành địa điểm chuyển 
trường, xu hướng ngày một tăng, đối với cộng đồng trong nước và nước ngoài. Trường 
quốc tế Dresden ngày nay đã trở thành một bộ phận trong đời sống kinh tế và văn hóa của 
Dresden và bang Sachsen. 
 
Dịch vụ của chúng tôi:  
Trường mẫu giáo – vườn trẻ quốc tế (Preschool - Internationale Kindertagesstätte) 
Các lớp mẫu giáo (die Preschool) của trường quốc tế Dresden được áp dụng chương trình 
sinh hoạt bán trú cho trẻ em từ 1 đến 6 tuổi. Chương trình này đòi hỏi tình thương và trách 
nhiệm cho sự phát triển toàn diện của đứa trẻ trong một môi trường nói tiếng Anh. Các cháu 
từ 1 đến 5 tuổi được bố trí chăm sóc trong khuôn viên của biệt thự lịch sử trên đường 
Goetheallee ở quận Dresden-Blasewitz xanh mát. Các nhóm từ 5 đến 6 tuổi được chăm sóc 
tại cơ sở trường học ở trung tâm của Dresden. Những ai có nhu cầu có thể đệ đơn xin gửi 
trẻ. Phương pháp nuôi dạy đối với trẻ sơ sinh là một phần của chương trình giáo dục đã 
được kiểm chứng qua thực tế trên toàn thế giới và được quốc tế công nhận. Phương pháp 
giáo dục này được dựa trên chương trình và triết học của Baccalaurate quốc tế. Trọng tâm ở 
đây là hình thức học thông qua các trò chơi và thám hiểm môi trường. Trẻ em có thể dễ 
dàng mở rộng kiến thức và sự hiểu biết của mình về thế giới. Ngoài việc tiếp thu kiến thức, 
tính xã hội, khả năng vận động và cảm xúc qua đó cũng được phát huy. 

http://www.dresden-is.de/


 
Ngôn ngữ thông dụng trong nhà trường là tiếng Anh. Các thầy cô giáo có it nhất hai ngoại 
ngữ, tức là tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ của họ. Người quản lý nói tiếng Anh và tiếng Đức. 
______________________________________________________________________ 
 
Kinder- und Elternzentrum „Kolibri“ e. V. 
Hiệp hội trung tâm cha mẹ và trẻ em „Chim hút mật“ 
Ritzenbergstraße 3 
01067 Dresden 
 
Điện thoại: 0351-2068441 
Fax: 0351-2068443 
Email: info@kolibri-dresden.de 
Internet: www.kolibri-dresden.de 
 
Giờ làm việc của chúng tôi: thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 đến 17 giờ 
 
Tuyến tàu điện 6, 11, (bến Kongresszentrum / Haus der Presse), tuyến tàu điện 1, 2, 10 (bến 
Bahnhof Mitte) 
 

Hiệp hội trung tâm cha mẹ và trẻ em „Chim hút mật“ 
Kinder- und Elternzentrum „Kolibri“ e. V. 
 
Chúng tôi tự giới thiệu:  
Hiệp hội trung tâm cha mẹ và trẻ em“Chim hút mật“ được thành lập vào năm 2009 và đã 
nhanh chóng trở thành một tụ điểm quan trọng của người nhập cư, có xuất xứ khác nhau, 
trên địa bàn Dresden và là một đối tác có thẩm quyền trong việc thúc đẩy giáo dục đa văn 
hóa và giáo dục đa ngôn ngữ cho các cơ sở đào tạo khác nhau (bắt đầu từ nhà trẻ, trường 
học cho đến các trường cao đẳng kỹ thuật và đại học tổng hợp công nghệ). Đặc trưng của 
trung tâm là tổ chức đa dạng các hình thức sinh hoạt, các khóa học cho trẻ em và người lớn 
(từ nhóm vui chơi và điều trị sớm cho trẻ em, nhóm nghệ thuật và hội họa, múa tự biên, âm 
nhạc, kịch, cờ vua và các khóa học ngôn ngữ, v.v..). Trọng tâm trong công tác tổ chức của 
chúng tôi còn là việc thực hiện các dự án nhằm khuyến khích giao lưu đa văn hóa, giáo dục 
tính dân chủ và thân thiện. Chúng bao gồm các lễ hội của trẻ em, trại hè, giao lưu thanh niên 
quốc tế, các chuyến đi giáo dục cũng như bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thầy cô và các giáo 
viên tiếng Nga, các cuộc hội thảo cho các thầy cô tương lai. Trong quá trình hoạt động, một 
mạng lưới liên kết giữa các tổ chức cộng tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau trong công tác 
thanh thiếu niên đã được hình thành. 
 
Dịch vụ của chúng tôi:  
Dựa trên cơ sở những bài hát, những giai điệu, những câu chuyện cổ tích và các ngôn từ 
khác, các em vừa chơi vừa khám phá ra một hiện tượng ngôn ngữ vui tươi và bối cảnh của 
nó. Một phần quan trọng của khóa học là nội dung trị liệu ngôn ngữ, điều này bao gồm các 
kỹ thuật thở, tăng cường các kỹ năng vận động cơ miệng và các bài tập phát âm. Cách phát 
âm rõ ràng và cảm nhận nhịp điệu của ngôn ngữ là cơ sở quan trọng (tạo thuận lợi cho việc 
luyện các kỹ năng đọc và đánh vần): Phương pháp thực hiện các bài tập được áp dụng cùng 
âm nhạc phụ họa, các cháu tự sử dụng nhạc cụ, gõ và hát theo nhịp điệu. Các kỹ năng toán 
học được thúc đẩy bởi các em khám phá tỷ lệ và các mối quan hệ hợp lý thông qua các trò 
chơi. Dịch vụ khác: 
- Nhân viên tập sự "hỗ trợ ngôn ngữ ở trường mẫu giáo cho trẻ em với tiếng Đức là ngôn 
ngữ thứ hai" cho thầy cô tương lai / giáo viên (cộng tác với các trường trung cấp Dresden) 
- Đào tạo cho lực lượng giảng dạy lứa tuổi nhi đồng với trọng tâm là "thúc đẩy trẻ em đa 
ngôn ngữ tại các trung tâm chăm sóc bán trú" 
- Tập huấn cho giáo viên tiếng Nga về đa văn hóa trong khu vực nghiên cứu hòa giải 
 
Chúng tôi giao tiếp bằng tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Ukraina. 

mailto:info@kolibri-dresden.de
http://www.kolibri-dresden.de/


_________________________________________________________________ 
 
ZMO - Regionalverband Dresden e. V. - Kreativzentrum Omnibus 
ZMO –Liên đoàn khu vực Dresden – Trung tâm sáng tạo Omnibus  
Berliner Straße 65 
01067 Dresden 
 

Điện thoại: 0351-3216700, 0351-2063646 (Văn phòng), 0351-8490648 (Irina Schilling, Giám 

đốc điều hành) 
E-Mail:  
Internet: www.zmo-omnibus.com 
 
Giờ làm việc của chúng tôi: thứ Ba từ 16 đến 18 giờ (trẻ em độ tuổi từ 2 đến 3), thứ Năm từ 
10 đến 12 giờ (trẻ em độ tuổi từ 1 đến 2), thứ Sáu từ 16:30 đến 18 giờ (trẻ em  đến 3 tuổi) 
 
Tuyến tàu điện 1 (bến Walterstraße), tuyến xe buýt 94 (bến Walterstraße) 
 

ZMO – Liên đoàn khu vực Dresden – Trung tâm sáng tạo Omnibus  
ZMO - Regionalverband Dresden e. V. - Kreativzentrum Omnibus 
 

Chúng tôi tự giới thiệu:  
Chúng tôi là một hội phi lợi nhuận với ngôi nhà nhiều thế hệ "Trung tâm sáng tạo Omnibus" 
ở Dresden - Friedrichstadt. Trong ngôi nhà này đang có nhiều dự án từ thiện hoạt động; 
bằng nghệ thuật, văn hóa và sáng tạo đang đóng góp nhiều cho quan hệ quốc tế. Liên đoàn  
đã được hình thành vào năm 1971 từ một tổ chức sáng kiến của miền Trung và miền Đông 
Đức ngày xưa tại Cộng hòa Liên bang Đức. Việc thành lập trong năm 1993 của  ZMO – Liên 
đoàn khu vực Dresden là do một nhóm sáng kiến của người Đức gốc Nga từ Dresden thành 
lập. Các hội viên của liên đoàn đến từ các nước cộng hòa khác nhau của Liên Xô cũ và các 
nước Đông Âu khác. 
 
Dịch vụ của chúng tôi:  
Nhóm nhi đồng & đào tạo sớm âm nhạc-nghệ thuật cho trẻ em 
Krabbelgruppe & Musikalisch-künstlerische Früherziehung  
Nhóm nhi đồng ấm cúng của chúng tôi tạo điều kiện tuyệt vời cho các cháu cùng lứa tuổi 
tiếp xúc với nhau. Qua đó, không những khả năng vận động mà cả kỹ năng giao tiếp cũng 
được rèn luyện. Các bậc phụ huynh có thể trao đổi kinh nghiệm cho nhau. Đến với chúng 
tôi, các cháu từ 1 đến 3 năm tuổi của những gia đình nói tiếng Nga cũng như gia đình Đức-
Nga có thể thưởng thức chương trình đào tạo âm nhạc, nghệ thuật và giáo dục nhi đồng 
dưới sự hướng dẫn của giáo viên được đào tạo sư phạm chuyên nghiệp. 
 
Chúng tôi giao tiếp bằng tiếng Nga và tiếng Đức. 
 
(Landeshauptstadt Dresden, Integrations- und Ausländerbeauftragte, Stand: August 2015) 

 

http://www.zmo-omnibus.com/

